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Zomer op de Koer in Anderlecht:

Activiteiten starten nu donderdag

Aanstaande donderdag begint de zomer vol activiteiten op de Koer van de Academie voor 

Beeldende Kunsten. Tot eind augustus ben je er welkom voor, onder andere, concerten, films, 

gezinsactiviteiten en creatieve workshops. Dit initiatief van de Nederlandstalige 

Cultuurdienst, onder leiding van schepen Elke Roex, en gemeenschapscentrum De Rinck 

geniet de steun van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het voltallige schepencollege.

Wat staat er de eerste week op het programma?

Donderdag: Film op de Koer
Donderdag 29 juni

• Grands Travaux (om 21u): Deze documentaire speelt zich af in de Nederlandstalige 

beroepsschool Anneessens-Funck en gaat dieper in op het leven van de jonge leerlingen, 

zoals de lessen, hun liefdesleven, de zoektocht naar werk en een woning, enz. Grands 

Travaux schetst een beeld van het hedendaagse Brussel met jongeren als vertrekpunt. 

Benieuwd? Bekijk dan zeker deze trailer: https://vimeo.com/200651375.
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Vrijdag: Atelier & Concert
Vrijdag 30 juni

• Palletactif (om 16u): je leert palletten ombouwen tot leuke en mooie zitmeubels. Samen 

bouwen we verder aan enkele meubels om de Koer in te richten.

• Traoré Aboubakar   (om 20u): brengt liedjes in traditionele Afrikaanse stijl en vertelt over 

zijn cultuur en de zoektocht van hun bestaan.

• Cy Rille   zal elke vrijdag een maaltijd bereiden. Kom dus gerust met een lege maag langs en 

proef van de heerlijke schotels.

Zaterdag: een Anderlechtse organisatie of collectief neemt de Koer over
Zaterdag 1 juli

• Samen Voor Morgen (14u - 22u): Op zaterdag nemen organisaties uit Anderlecht de Koer 

over, want hier is plaats voor ieders engagement en iedereen die dingen wil organiseren. De 

eerste zaterdag is het de beurt aan Samen Voor Morgen. Deze Belgisch-Marokkaanse 

vereniging bereidt lekkere pizza's in hun mobiele pizzaoven. Ze organiseren ook een 

workshop boetseren en brengen lokaal muzikaal talent mee. Ook jij kan het podium 

inpalmen op het open podium. Het wordt een gezellige en kindvriendelijke namiddag met 

lekkere pizza's, leuke workshops, hennatatoeages, een mobiele bib, tafeltennis, een 

voetbalhoek en een springkasteel.

Zondag; familiedag met voorstellingen en activiteiten voor het hele gezin
Zondag 2 juli

• De Tour op de Koer (11u - 16u): neem je gezin mee en kom picknicken, spelen, knutselen, 

bewegen en genieten. Deze eerste zondag nodigen we ouders en hun ketten uit om samen te 

komen fietsen en rollen. We voorzien enkele steps en fietsjes en een fietsparcours. 

Ondertussen kan je de tweede etappe van de Tour de France live volgen, met aankomst in 

Luik. Zin om met ons mee te rollen of gewoon een glas te komen drinken? Iedereen is 

welkom.

Schepen Elke Roex wou het volgende kwijt: "Een leuk terras in hartje Anderlecht en een  

laagdrempelige programmatie voor zowel gezinnen met kinderen, senioren, als jongeren. Dat is  

waar we deze zomer op inzetten, zodat we elkaar op deze inspirerende plek kunnen ontmoeten en  

genieten van de zomer in onze gemeente."

https://www.facebook.com/SamenVoorMorgen/
https://www.facebook.com/cyrille.sowanou
https://www.facebook.com/aboubakart
https://www.facebook.com/deKoerAnderlecht/


Ook Gertjan De Boeck, sociaal-cultureel werker bij GC De Rinck, liet het volgende optekenen: 

"Zomer op de Koer wordt een heerlijke zomer-afspraakplek. Het binnenplein van de Academie zal  

worden omgetoverd tot een oase en dit midden in de stad, waar je ze het minst verwacht."

Afspraak op de binnenkoer van de Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht, toegang via 

Dapperheidsplein 21.

De Koer is open op don./vrij./zat. van 14u tot 22u en op zondag van 11u tot 16u.
Alle info is te vinden op www.facebook.com/dekoeranderlecht  .  

Voor meer informatie of foto’s:

Gertjan De Boeck (GC De Rinck)

gertjan.deboeck@derinck.be

0496 24 67 62

Emma George (Cultuurdienst Gemeente Anderlecht)

egeorge@anderlecht.brussels

0499 43 35 87

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91
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